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Túrkeve történetének több mint egy évtizeden át közvetlenül, azt követően pedig köz-
vetve egyik alapvető jelentőségű tényezője volt az a szerepkör, amely ötven esztendeje ala-
kult ki. Első termelőszövetkezeti város mivoltából adódóan sorsát, fejlődési irányát és
lehetőségeit elsősorban az agrárpolitika által a hatvanas évek elejéig rá rótt feladatok és azok
következményei határozták meg.

A termelőszövetkezeti várossá válása a kollektivizálás 1948 őszi megindítása után alig
két és fél esztendő alatt történt meg. Az átalakulási folyamat nagy része azonban még ennél
is rövidebb idő alatt zajlott le. A termelőszövetkezeti gazdaságok még 1950 tavaszán is —
Túrkevén éppúgy, mint országszerte — szegényparaszti társulások voltak, működésük ak-
kor még — a földreform juttatottjai kivételével — a kis- és középparasztságot közvetlenül
gyakorlatilag nem érintette, a város határának alig több mint negyede tartozott a szövet-
kezeti szektorhoz. 1951 márciusában viszont helyi szinten az összterület kétharmada, a
szántónak pedig több mint négyötöde termelőszövetkezeti keretek közt volt. A fordulatszerű
változás okai és tényezői már közvetlenül az események után az érdeklődés előterébe
kerültek. „Hogyan lett Túrkeve termelőszövetkezeti város?" — tette fel a kérdést az MDP
Központi Vezetőségének brosúrája 1951-ben. Válasza természetesen a propagandacélok-
nak megfelelően egyoldalú és tendenciózus volt. A korabeli dokumentumok alapján
lényegesen eltérő magyarázat adható. Jelen tanulmány az egykori feljegyzések és jelentések
alapján igyekszik hitelesebb, bár - jelentős részben a terjedelmi korlátok miatt - nem teljes
képet adni a történtekről.

A gyökeres fordulat programozása lényegében már 1950 elején megkezdődött. A
január 18.-i MDP KV titkársági ülésen jóváhagyott előterjesztés a súlyponti járások
kijelölésével kapcsolatban leszögezte: „Ezekben a járásokban el kell érni 1951 őszére, hogy
50-60 olyan község legyen, amelyben a dolgozó parasztság döntő többsége már belépett a
termelőszövetkezetekbe."1 A célkitűzésről 1950 első felében a továbbiakban nem esett szó,
az ősz folyamán azonban már több esetben. A Földmüvelésügyi Minisztérium termelő-
szövetkezeti főosztálya által 1950 október 4-én megfogalmazott tervben2 megjelent a „szo-
cialista község" fogalma, vagyis az egyes településeken való teljes kollektivizálás igénye. A
dokumentum utal arra is, hogy a nagy területű tsz-ek közelítik meg leginkább a kolhozok
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üzemméreteit, tehát a szovjet példa követésére legalkalmasabbnak látszanak. Ez utóbbi
elem alapvető fontosságúvá vált Túrkeve szerepkörének alakulásában. A területkoncent-
ráció tekintetében ugyanis a minisztériumi terv megfogalmazásakor a város az agrár-
politikai elvárásoknak már kiválóan megfelelt. 1950-ben Túrkevén túlteljesítették a
területnagyság előirányzatait. A Földmüvelésügyi Minisztérium június 28.-án az őszi
felfejlesztés céljául azt jelölte meg, hogy a termelőszövetkezetek és tszcs-k átlagterülete
elérje a 340 kat.h.3 Helyben már a kampány megkezdése előtt ennél nagyobb volt a
megfelelő mutató, szeptember 30-án pedig már a háromszorosát is meghaladta, az 5
szövetkezeti gazdaság átlagában elérve az 1.291,4 kat.h.4 A korabeli viszonyokhoz képest
igen magas területi átlag nagy különbségeket takart. A 3496 kat.h.-s Vörös Csillag Tsz mel-
lett a Szabadság 520 kat.h.-dal az I. típusú Petőfi Tszcs pedig 68 kat.h.-dal működött.5

A Vörös Csillag Tsz nemcsak a helybeli közös gazdaságok közül emelkedett ki terület-
nagyságával, hanem az ország összes szövetkezetei közül is. Az 1950 szeptemberében
készült összegző jelentések szerint országos viszonylatban csupán két 3000 kh feletti
termelőszövetkezet található, ezek közül is a kevi volt a nagyobb, területét a szeptember 5-i
jelentés 3400 kh-ra, a szeptember 25-i dokumentum 3340 kat.h.-ra tette.6 Elsőségét az év
vége felé is megtartotta, de akkor már nem osztatlanul, a november 23-i minisztériumi
jelentés szerint a túrkevei Vörös Csillag és a nádudvari Sztálin Tsz egyaránt 3600 kat.h.-s.7

A kiemelkedően nagy területkoncentráció az agrárpolitika érdeklődésének előterébe
állítota a várost, és sok előnyt is szerzett az itteni termelőszövetkezeteknek a többi közös
gazdasággal szemben. Az ország számos politikai és gazdasági vezetője kért információkat
az itteni szövetkezetekről, vagy szerzett személyes tapasztalatokat azokról. Többek között
— 1950 szeptemberében — alföldi látogatása során Dobi István miniszterelnök is meg-
szemlélte a Vörös Csillag Tsz-t.8

A nagy területű közös gazdaságok favorizálása nem csupán a magas szintű látoga-
tásokban és a gyakori helyzetfelmérésekben éreztette hatását. 1950 őszén az üzem- és
munkaszervezés fejlesztését, valamint a gazdasági megszilárdítást célzó tervekben is külön
szóltak róluk. Az irányító szervek olyan programot fogalmaztak meg számukra, amely arra
enged következtetni, hogy az agrárpolitika a mintaszövetkezeti funkciót rájuk kívánta
ruházni és ennek sikeressége végett fokozott támogatást biztosítani.9

A központi támogatási ígéretek ösztönzőleg hatottak a megyei és helyi vezetőkre, akik a
termelőszövetkezeti szervezés 1950. őszi előrehaladása alapján egyébként is a kis- és
középparaszti ellenállás megtörését kívánták elérni. A látványos sikerre erőteljesen töre-
kedtek, mert a megyei pártbizottság 1950. decemberi megítélése szerint „az elért eredmé-
nyek korántsem elegendők ahhoz, hogy a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése terén
Szolnok megye területén megelégedhetnénk".10 A párt- és állami szervek egyértelműen a
kollektivizálás gyorsítása mellett foglaltak állást. „Ha ezzel a tempóval és ütemben
csináljuk a dolgot, akkor le fogunk maradni, mert a falu szocializálása nem tarthat 10 évig."
— hangoztatta a megyei tanács mezőgazdasági osztályvezetője 1951. január 10.-én."

A termelőszövetkezeti szektor szélesítését szolgáló szervezés 1951. január közepén
ismét lendületet kapott. Ebben az irányító szervek és a közös gazdaságok erejét és figyelmét
lekötő őszi mezőgazdasági munkák és zárszámadások befejezése mellett jelentős szerepet
játszott a Magyar Dolgozók Pártja 1951. február 25. és március 2. között lezajlott II. kong-
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resszusa tiszteletére tett vállalás, amely Túrkeve teljes kollektivizálásának előre hozását is
magában foglalta. Eredetileg ugyanis „Túrkeve csak szeptemberre tervezte szocialista
várossá való fejlődését".12 A városi pártbizottság azonban 1950. végén megváltoztatta
álláspontját és úgy ítélte meg a helyzetet, hogy lehetőség van a szövetkezeti várossá
alakulásra.13 A megyei vezetőkkel tanácskozva a túrkevei pártszervezet és tanács képviselői
„fegyelmi terhe mellett is" vállalták, hogy a II. Kongresszus kezdetére elérik a 70 százalékos
kollektivizálási szintet.14 Ezt követőleg — a megyei tanács mezőgazdasági osztálya egykori
vezetőjének visszaemlékezése, szerint — „a megyei pártbizottság elhatározta, hogy a kong-
resszus idejére termelőszövetkezeti várossá fejlesszük Túrkevét, Karcagot, Kisújszállást és
Mezőtúrt".15

A döntés után a nyilvánosságra nem hozott, de központinak tekintett célkitűzés jegyé-
ben megyei aktívacsoportokat hoztak létre, amelyeket főleg a termelőszövetkezeti várossá
és községgé szervezendő településekre küldtek ki.16 A túrkevei, karcagi, kisújszállási és
mezőtúri átszervezés irányítására a megyei pártbizottság öttagú fejlesztési bizottságot is
létrehozott azzal a feladattal, hogy a helyszínen irányítsa a kollektivizálási kampányt.17 A
bizottság vezetésével, a megyében központilag toborzott agitátorok oda irányításával és a
helyi erők nagymértékű mozgósításával a január közepén megindított felfejlesztési akció
során sikerült elérni az előző hónapokban eredménytelenül szorgalmazott áttörést. Február
elején a „dolgozó paraszt" kategóriába sorolt agrártermelőknek már 78 százaléka a szövet-
kezetekhez tartozott, és a termelőszövetkezetek és termelőcsoportok területi részesedése
elérte a város határának 70 százalékát.18 A kongresszusi kollektivizálási kampány keretében
lényegében egy hónap alatt felszámolták a városban a magángazdaságokat. 1951. február
18-án Túrkevét — elsőként az országban — a városi tanács ünnepi ülésén a meghívottak,
köztük külföldiek19 jelenlétében termelőszövetkezeti várossá nyilvánították.20

A fordulat számos tényező együttes hatására következett be. Szerepet játszottak benne a
helybeli termelőszövetkezetek 1950. évi gazdasági eredményeinek és a paraszti gazdálko-
dásban mutatkozó nehézségeknek a hatásai,21 valamint a társadalmi-politikai helyzet több
eleme. Ösztönzően hatott január végén a tagok által bevitt állatok árának és az őszi munkák
díjának kifizetése is, továbbá a korábban kilátásba helyezett 70 gép megérkezése.22 Döntő
jelentőségűnek azonban a gazdasági, politikai, valamint adminisztratív nyomás eszközeit
széleskörűen alkalmazó, koncentrált és erőteljes szervezési kampány bizonyult.

A paraszti ellenállás meggyengüléséhez számottevően hozzájárult, hogy az egyéni ter-
melőkre nehezedő beszolgáltatási és adóterhek, valamint a tagosítások aláásták munkájuk
eredményességét. Ennek hatására 1950. utolsó és 1951. első heteiben helyenként a közép-
parasztok is nagyobb mértékben vállaltak részt az új termelőszövetkezeti csoportok
létrehozásában, ami azonban még nem jelentette a tömeges belépés megindulását.

Összességében a kongresszusi kollektivizálási kampány megindítása előtti hetekben és
hónapokban a városban elért eredményekkel elégedettek voltak a szervezők. Túrkevét már
az 1950. nyár végi felfejlesztéskor is olyan településként jelölték meg, amely „kimagasló
eredményt tudott kimutatni megyei, sőt országos viszonylatban".23 Az 1951. január 10-i me-
gyei mezőgazdaságfejlesztési bizottsági értekezleten ismét elismerően szóltak a városról.24

Január közepétől a termelőszövetkezeti várossá válást kilátásba helyező kongresszusi
vállalás jegyében a szervezőtevékenység erőteljesen fokozódott. Széleskörűen mozgósí-
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tották a termelőszövetkezeti tagságot, a tömegszervezeteket, a párt- és tanácsi apparátust, a
gépállomás dolgozóit, agitátorok érkeztek más községekből, ipari üzemekből és a megyei
szervektől is. A kampány irányítói a központi útmutatásoknak megfelelően az egyik legfon-
tosabb feladatuknak tekintették a közös gazdaságok tagjainak bevonását a szervező
munkába. Erre annál is inkább nagy hangsúlyt helyeztek, mert az 1950. nyárvégi, ősz elejei
felfejlesztés során a korábban belépettek agitációs tevékenysége kismértékű volt. 1951.
elején is tartalmaztak ilyen panaszokat a jelentések, Túrkevét azonban —. február 6-án —jó
példaként említették.25 Az egykori kimutatás szerint itt a szervezési akció kezdetén
körülbelül 300, az utolsó két hétben pedig már 600 termelőszövetkezeti tag végzett nép-
nevelő munkát.26 Február elején a Vörös Csillag Tsz-ből 150-en vettek részt az agitá-
cióban.27 A megyei tanács mezőgazdasági osztályának 1951. március 21-i jelentése elisme-
rően állapította meg, hogy Túrkevén az újonnan belépetteket is bevonták az agitációs
munkába.28 Ez utóbbi eljárás értékelésénél azonban nem szóltak arról, hogy miként
propagálták a közös gazdálkodást azok, akik maguk is nehezen fogadták el azt.

1950/51. fordulóján a helyi erők mozgósítása során nagy hangsúlyt kapott a tömeg-
szervezetek aktivizálása. Szerepüket az agrárpolitika elsősorban abban jelölte meg, hogy
egyéni gazdálkodó tagjaikat meggyőzzék a termelőszövetkezetbe lépés előnyeiről. Tevé-
kenységüket a város átszervezésében a korabeli értékelések fontosnak minősítették. A
kampány tapasztalatairól adott 1951. március 17-i jelentés szerint a pártbizottságok és
pártszervezetek erején, a meglévő szövetkezetek eredményein és az állami mezőgazdasági
üzemek pozitív hatásán túl az is számottevő szerepet játszott a megyei vezetés vállalásának
teljesítésében, hogy a tömegszervezetek széles társadalmi bázissal rendelkeztek, Túrkevén
különösen a DÉFOSZ.29

A helyi erők széles körű bevetésének jelentőségét az adta meg, hogy a szervezési
költségek növelése nélkül sokszorozta meg az agitációs tevékenység személyi állományát.
Túrkevén például „állami vonalon" átlagosan 60 fő vett részt a felfejlesztésben, akiknek
mozgatása (gépkocsi-, üzemanyag- és útiköltségük révén) a kampány során 80.000 Ft-ba
került, a propagandaanyag biztosítására felhasznált 10.000 Ft-on kívül.30 A város termelő-
szövetkezeteinek, földmüvesszövetkezetének és tömegszervezeteinek tagsága, valamint
gépállomásának dolgozói viszont több százan vettek részt a kampányban, ami nem járt
kiadásokkal.

A nagymértékű mozgósítás és erőkoncentráció lehetővé tette a fokozott agitációs
tevékenység állandósítását. A megyei pártbizottság titkára számára készült 1951. március
16-i jelentés szerint sikerült elérni, hogy „a nagy tömegű politikai erők bevetésével rövid
idő alatt olyan csoportosulások jöttek létre, amelynek az élére állítva egy jó aktívát rövid idő
alatt beléptek a meglévő termelő csoportba, vagy új csoportot alakítottak"31 A belépéstől
vonakodókat szívós kitartással igyekeztek meggyőzni. Egy korabeli brosúra megemlíti,
hogy volt olyan egyéni gazda, akinél tízszer is jártak a népnevelők, mire hajlandó lett aláírni
a belépési nyilatkozatot.32

A kongresszusi vállalás teljesítésére való törekvés és a paraszti ellenállás szorításában a
szervezés résztvevői képtelenek voltak az önkéntesség elvét érvényesíteni. A korabeli doku-
mentumok ugyan általában elhallgatják, vagy tagadják ezt, azonban néhány esetben mégis
történik ilyen értelmű utalás. Egy 1951. februárjának második feléről készült hangulat-
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jelentés például — a kulák-rémhír címszó alá sorolva — beszámol arról, hogy egy
Túrkevéről érkezett levél szerint a városban „tsz-be kényszerítik az embert", oda
,,muszály(!) belépni, mert aki nem lép be azt rendörök figyelik".33 A Termelőszövetkezeti
Tanács Titkárságának 1956. június 22-i elemzése visszatekintőleg általános jelenségként
szól az önkéntesség elvének megsértéséről: „Az 1951—52. évi nagy felfejlesztés idő-
szakában Szolnok megyében sok termelőszövetkezeti községet és várost erőszakos
szervezési módszerekkel, az egyéni termelők nagy gazdasági nyomása alatt hozták létre."34

A kollektivizálás végrehajtásának helyi viszonylatban kulcskérdése volt a kis- és
középparasztok tanyán élő, az egyéni gazdálkodáshoz legerősebben kötődő rétegeinek
termelőszövetkezetekbe tömörítése. 1950 végéig e téren kevés eredményt sikerült elérni. A
közös gazdaságok tagjai akkor még túlnyomó többségükben a városban lakók közül
kerültek ki.35 A tanyasiak zömének beszervezését 1951 elején tűzték napirendre.

A szervezés Túrkevén három szakaszban zajlott le. Az első —január 18 és 21 között —
az előkészítő munkálatokat jelentette. Ennek keretében felmérték az agitációra rendelke-
zésre álló erőket, azt beosztották, s kidolgozták a propagálandó információkat. A második
szakasz január 21 -tői a hónap végéig tartott. Ekkor mintegy 350—380 népnevelő járta végig
a megadott címeket és házi agitációt végzett, továbbá a párttagok, tanácstagok, a
tömegszervezetek és állami szervek vezetői „hivatalból" beléptek a termelőszövetkeze-
tekbe. A harmadik szakaszban — január 30-tól — csoportos agitációkra került sor. Egy-
idejűleg megkezdték a már belépetteknek a közösbe adott eszközök, állatok értékének
kifizetését, amit a gazdasági ösztönzés egyik fontos tényezőjének tekintettek és a szervezés
megindításakor az agitátorok az első érvek között propagáltak.36 A január 30-ával kezdődő
időszakban Rákosi Mátyás túrkevei látogatása és az új gépek megérkezése is a közös
gazdálkodás bővítésének ösztönzését szolgálta.37 Ugyanakkor fokozták a gazdagparasztság
korlátozását. Nyilvánosságra hozták a kuláklistát is, amelynek kedvező hatást tulajdoní-
tottak a középparasztok termelőszövetkezetbe szervezésére.38 „Utolsó ütőkártyaként"
bejelentették a tagosítást, s ez „a még kintlévő csekély %-ot közelebb hozta a csoporthoz".39

A szervezésben az idő előrehaladtával fokozódott az adminisztratív intézkedések szere-
pe. Erről azonban nemcsak a propaganda, hanem a pártvezetés értékelése is hallgatott.
Hegedűs Andrásnak a pártkongresszuson elhangzott felszólalásában is az kapott hangsúlyt,
hogy „a párttagok jó agitációs munkát végeztek", a kényszerítésről nem esett szó.40

A szervezési kampány következtében a szövetkezeti szektor ugrásszerűen bővült
Túrkevén. 5 új tszcs jött létre,41 amelyek — egy kivételével — többségében a tagok saját
földjein alakultak. Ez azt is jelentette, hogy az egyéni gazdálkodáshoz legjobban kötődő pa-
raszti rétegek beszervezése volt napirenden. A kollektivizálási kampány irányítói azonban
ezek részéről jelentős ellenállásba ütköztek. Az első héten belépők szociális összetétele még
a korábbi időszakhoz hasonlóan alakult, és csak a szervezés utolsó szakaszában sikerült
frontáttörést elérni. A január második felében tsz-be lépő 1797 tagból 447 volt a közép-
paraszt, 396 a szegényparaszt, a többség (53%) — szám szerint 954 — viszont földnélküli.42

Az újonnan létrejött tszcs-k alapítói között a nincstelenek kisebbségben voltak, de a régi bir-
tokosok még náluk is kisebb arányt képviseltek.

A fordulópontot január vége hozta. Ezt jól érzékelteti az elvégzett szervezőmunkáról
adott január 29-i megyei párttitkári értékelés, amely rámutat, hogy az eltelt időszakban azok
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léptek be, akik eladósodottságuk, begyűjtési hátralékuk, vagy munkaerőhiányuk miatt rossz
gazdasági helyzetben voltak, így „volt valami indító oka, ami megkönnyítette azt, hogy
bejöjjenek". A megyei pártapparátus vezetője azt is megállapította, hogy a következő sza-
kaszban új helyzet áll elő, mert olyan réteg meggyőzése van napirenden, amely „elég
egységes, szilárd", ugyanakkor „adóját, begyűjtését teljesítette, jó gazda lévén jó ered-
ményei is voltak, úgy érzi, megáll a talpán, nincs szüksége, hogy a szocialista útra lépjen". A
még kívüllévők makacsságát a beszámoló a körükben tapasztalható kulákbefolyással és
saját kulákosodási hajlamukkal magyarázta.43 A régi birtokos parasztság ellenállásának
dacára az erőteljes szervezési tevékenység nyomán január végén-február elején ugrás-
szerűen megnövekedett a szövetkezeti taglétszám és a terület. A korabeli sajtótudósítások
szerint százával léptek be a közös gazdaságokba. A január 31-i híradás például azt állapította
meg, hogy egy hét alatt 884 család 1085 tagja írta alá a belépési nyilatkozatot, akik
együttesen 4450 kat.h. földet vittek be.44 Bár a kampány során új tszcs-k is alakultak, a város
parasztjainak többsége a régi közös gazdaságokhoz csatlakozott. Legnagyobb mértékben —
több mint háromszorosára — a Vörös Csillag Tsz taglétszáma gyarapodott, de a Táncsics
Tsz-é is csaknem két és félszeresére nőtt.45

1951 márciusára a szántónak Túrkevén 82,76 százaléka jutott a termelőszövetkezetek
és tszcs-k birtokába.46 Ebben az időben országosan a megfelelő arányszám még a 15
százalékot sem érte el.

A kollektivizálás gyors végrehajtását mind a helyi, mind az országos párt- és állami
vezetés kiemelkedő politikai sikernek tekintette. A pártközpont által kiadott brosúra szerint
„a túrkevei győzelem nemcsak egy város dolgozó parasztságának győzelme a régi, elavult
paraszti gazdálkodás felett — hanem példa az egész ország dolgozó parasztsága előtt".47

Az agrárpolitika fontos feladatként vette számba az első termelőszövetkezeti város
példájának hasznosítását az újabb kollektivizálási akciókban. A gyors átszervezés követ-
keztében azonban súlyos gazdasági nehézségek és társadalmi feszültségek mutatkoztak, a
helyi közös gazdaságokban a termelési tényezők nagyüzemi jellegű összhangját nem
sikerült kialakítani. A gazdasági egyensúlyzavarok — bár egyes területeken enyhültek — a
termelőszövetkezeti várossá válást követő fél évtizedben nem szűntek meg.

Mindezek ellenére az agrárpolitika nem mondott le a termelőszövetkezeti városok
reprezentatív szerepének megtartásáról. Az újabb kollektivizálási kampányok előkészítése
és végrehajtása során Túrkeve példája rendre előtérbe került. Ilyen okokkal magyarázható a
termelőszövetkezeti várossá válás 3. és 7. évfordulójának megünneplése.48 Az első termelő-
szövetkezeti városok — így Túrkeve — mozgalmi és gazdasági eredményeinek népszerű-
sítését még az 1959—6l-es kollektivizálási szakaszban is számottevő agitációs eszközként
kezelték. „Ez a városnév — Túrkeve — több mint egy lakott hely elnevezése, fogalom is,
amelyhez a mezőgazdaság szocialista átszervezésének első sikere fűződik." — írta a
központi pártlap 1959 novemberében.49

A mezőgazdaság kollektivizálásának befejezésével a termelőszövetkezeti városi jelleg
jelentősége háttérbe szorult. „Mostanában évek telnek el, amíg egy újságíró is kopogtat a
város kapuján, tv- vagy rádióriporter még ritkábban. S ahol huszon-egynéhány éve szinte
mindennapos vendégek voltak miniszterek, országos és megyei vezetők, manapság nagyon
is ritkán vezet erre az útjuk." — írták 1978-ban.50 A város magára maradt a korábbi
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szerepkörből adódó következményekkel, súlyos terhekkel. Ezek leküzdése a túrkeveiek
érdeme.
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